Községi Önkormányzat Képviselőtesttilete
Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.: 88/507-03l
Szám: 19-312004.

Jegyzőkönvv
Késziilt: Úrkút Község Önkormányzatl,Képviselőtesttilete

2004. március 1.-én

lhétfőn/ du. 17.00 órai kezdettel meg1artott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgármester,

ImtiZoltán,
Kocsó Jánosné,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné,
Lisztes Győzó,
Mádlné Sas Anikó,
Pichler Józsefné,
Vassné Balárzs Györgyi képviselők.

Távolmaradását beielentette: Rieger Tibor alpolgármester
Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
Pichler József poleaÍmester köszöntötte a megjelent képviselőket és megállapította, hogy az
tilés hatarozatképes, mert a Testület 10 tagjából 9 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 9 igen
szav azatta|, - ell enszavazat nélkül e l fo gadott.

Napirend:

1') Úrkút Község ÖnkormanyzataKépvíselőtestületének rendelet-tervezete
a szociális ellátásokról.

Előadó: jegyző
2.)

Az összevont orvosi ügyeletről.
Előadó: polgármester

3.) Vegyes ügyek.

MobilTávközlési Rt kérelme.
b.) Első lakáshoz jutő pá|yázatok beadási határidejének meghatarozása.
a.) Vodafone
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Napirend tárgvalása előtt:
a./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Polgrírmester
Pichler József polgármester alejáft hatríridejű testületi határozatokvégrebajtásáről az alábbi
szóbeli előterj esztést tette :

4l2004.(!I.B) ÖkKthatfuozat: AKözoktatási Intézkedésiterv egy-egy példányát az
intézmények vezetői megkapták, és a Megyei Önkormányzat is megadta hozzászakértői
véleményét.
5/2004. (II.13.) ÖkKt határozat: AzÉszak-balatoni TérségSzilrárd Hulladék Kezelési
Rendszer konzorcium tagjaként vállalt költségekről szóló határozat kivonat egy péIdányát a
gesáor Veszprémi önkormány zat részére a Polgármesteri Hivatal megküldte.
612004.

(.I|B) ÖkKthatározat: Az A1kaviíros gesztorságával készítendő helyi

hulladékgazdálkodási terv elkészítésérőlszóló nyilatkozat avarosi onkormrányzatrészére
megküldést nyert.
Kérdés^ hozzászőIás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal.

- ellenszavazat nélkül _ a szóbeli

Jelentést elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1.

napirend : Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtesttiletének rendelet -terv ezete
a szociális ellátásokról'

Előadó: jegyző
/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Rostási Mrária jeg}'ző: Szóbeli tájékoztatőjában elmondja, hogy az egyes szociális ellátásokról
az önkormányzat eddig is rendelkezetthelyi rendelettel, de mivel ez többször módosításra
került, célszeníbbazi$ t0rvényi rendelkezések miatt egy új rendelet megalkotása.
Ebben atewezetben főleg a lakásfenntartási szabályok kerültekváItoztatásra.
Tájékoztatjaan.ől is a Testtiletet, hogy ar.4' $. (1) bekezdése alapján a lakásfenntartőhaa
feltételeknek megfelel, normatív alapon jogosult e támogatási for:rrtára, és az önkormányzat az
állami költségvetéstől a támogatás 90 %-át igényelheti vissza.
Kérdés.hozzászólás:
Vassné Balazs Györgyi: Kevesen kaphatnak e rendelet alapján lakásfenntartási támogatást az
értékhatárok miatt.
Rostási Maria jeeyző: A benyújtott rendelet egy tewezet, ami azt jelenti,hogy az
értékhatárokon is lehet változtatni. A rendelet-tervezetkészítésekor figyelembe kellett venni

J

az önkormányzat2}}4.

évi költségvetésében e célra tewezett összeget, és a szociális törvény

rendelkezéseit.

Mádlné Sas Anikó: Ó is utána szétmoltésvéleménye szerint is kevesen lesznek jogosultak e
támogatási formara' de az önkormányzatpénzíjgyeimiatíaz értékhatarokatnem javasolja
megemelni, még akkor sem, ha a normatív alapon jogosultak után a támogatási összeg 90 %át vissza lehet majd igényelni.

A Képviselőtestület egyhangúlag -9 igen szavazatta|,- ellenszavazat nélklJl _ az alábbi
rendeletet hozta;
2/2004. /III.2./ ÖkKt rendelet

Úrkút Közsé g Önkormányzati Képvi selőtestülete
(III'2.) rendelete a szociális ellátásokról.
/A rendelet szó szerinti szövege
képezi.l

2.

a

2

l

200 4 .

jegyzőkönyv mellékletét

napirend: Az összevont orvosi ügyeletről.
Előadó: polgármester

/Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták./

Pichler József polgármester: Az érlntetttelepülések polgármesterei többször tárgyalték az
összevont hétköZi ügyeleti ellátást Ajka várossal. Az enől készült anyagot megküldte a
képviselőknek is.
Kérdés.brczzászőlás:
Rostási Mrária jegvző: Szóbeli kiegészítéskéntelmondja, hogy az összevont orvosi ügyelet a
hétközi és a hétvégiorvosi ügyeletre vonatkozik. A hétvégiorvosi ügyeletet Megállapodás
alapjáneddig is Ajka város [átta e|Úrkút község vonatkozásában, melyre évente 1 130 e/Ft-ot
ftzetett Urkút, míg a hétközi ügyeletet dr Dóczy Mariann háziorvos |átta el,havi 17 e/Ft-ért. A
tb finanszírozás I.490 elFtvolt, ami fedezte a hétvégiés hétközi orvosi ügyelet költségeit
ezidáig. Azonban jogszabályiváltozások miatt e téren is olyan előírások /orvosi
muszerezettség, mentőbeállók, személyi foltételek /orvos, asszisztencia/,házi orvosok
készenlétalatti túlórái/ léptek' lépnek életbe, melyet a kisebb önkormányzatok vállalni nem
tudnak.
Amennyiben azurkuti önkormanyzat csatlakozik e rendszerhez, vagyis e feladatát ertadja Ajka
varosnak' akkor a tb finanszírozás is azt illeti, aki a feladatot ellátja, vagyis Ajka várost'Ezen
kívülmég az önkormányzatoLatak saját költségvetéstik terhére is támogatni kell e feladat
ellátást, ami Urkút vonatkozásábanaz idei évben ez878 elFt-ot jelent.
Vassné Balázs Györgyi: Megérti, hogy a háziorvosokat valamilyen formában tehermentesíteni
kell a készenléta1ó1, de kíváncsi lenne, hogy azúj rendszerben, ilyen időben, mint amilyen az
idei téli is, hogy lehet megoldaní az orvosi ellátást' ha pl. éjszaka aZ orvos Csehbányan van, és
Úrkútra is hívjak. Repülővel?
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Nem beszélve arról, hogy a 2. száműmelléklet alapjánszétmításai szerint Úrkút azigyelet
kö ltsé geine k % r é szét ftzeti, ami nem a le gigazság o s abb.
Mádlné Sas Anikó: A társulásban résztvevő önkormiínyzatok 57 4 - F tJ fő hozzáj arulást
fi zetnek egységesen, míg Ajka viíros I7 4.- F tJ fő hozzájárulást. Ez nem a legigazságosabb
.

eljrírás.

Imri Zoltán: Ezenkívül munkahelyteremtési célból Ajka itt is előnyt élvez'
Rostási MííÍiajegyző: Ajka városnak talén azértkell kisebb résszel hozzájárulnia a
feladatellátásLtoz, mert az ő tulajdonukban vannak az orvosi műszerek, .end"lők,
személygépkocsik,stb.
Vassné Balrázs Györgyi: Elképzelhetőnek tartja, de azért ezt aváros felé jelezni kell.
Tudatában van annak is, hogy a községek kiszolgáltatott helyzetben vannak, mert saját maguk
erejéből e feladatot ellátni nem tudják, ezért a vrírosra szorulnak, ahol a feltételek *ógrrun''uk,
és így feltételeket is szabhatnak. Sok véiasztásaa községnek nincs, ezért azAjka varossal
megvalósuló összevont ügyelet mellett fog szavazni.

Mádlné Sas Anikó: A viíros felé feltétlen jelezni kell, a nem egyforma teherviselést. Ő is
egyetért VAssnéval.

A Képviselőtestület egyhangúlag _ 9 igen szavazattal.- ellenszavazat nélkül _ az a|ábbi
hatáxozatothozta:

7 1200 4.

(IlI.1.\ Ol<Kt hattuozat

Úrkút Község Önkormrínyzat Képviselőtestülete 20O4. máj us
napjátől résztkiván venni az Ajkaviíros Önkormányzat által
ellátandó összevont lLtétkozi- és hétvégi/orvosi ügyeleti
ellátásban.
Az összevont ügyeleti ellátás költségeihe z az Önkorményzat
20 0 4 . évi kö ltsé gveté séb en az idő ar ány o s ho zzáj árul ást _
878.000.- Ft-ot _ biztosítja.

A Képviselőtestület felkéri a község polgármesterét, hogy

zat-kivaton e gy p él drínyát Aj ka V aro s Önko rmányzat
Polgrírmesterének küldj e meg.
határ

o

Felelős : polgiírmester

Határidő 2004. miírcius 1 5.
3.

napirend: Vegyes ügyek.

a.) Vodafone Magyarország

Mobii Távközlési RT kérelme.

Előadó: Polgármester
/Írásos előterjesáést a képviselők előre megkapták./

a

1 .

Pichler József polgármester: A cég kérelméta képviselőknek megktildte. A Vodafon
képviseletében eljaró Sindeq-SpitzetKftmunkaüársával az önkormányzat által ajánlott
területet megnézték,és elfogadásra kertilt az ő részij]cől. A sportpálya területéből javasolja a
200 m2 nagyságú területet kérelmezőnek bérbe adni, egy 24 mmagas rácsos szerkezetu
torony építésére.
Kérdés.hozzászőlás:
Edit: A bérleti díj összegét nevetségesen kevésnek tartja.A cég tegyen úmég
leaagalább 1 milliót. Véleményeszerint a2O0 m2-es terület a sportpályábóLbérbeadhitő, az
önálló megközelítés is megfeleLő, abérleti díj viszont legyen több.

Kökönyei

Lisztes Győző: Ő is kevésnek tartja az összeget.

Lipp Józsefné: Tudomása szerint a templomon lévő antennáért 1 millió forintot ftzet a
felhelyező cég, abányánál lévő toronyra is 250 e/Ft-nál biztos hogy többet ftzet.
Mádlné Sas Anikó: Egyetért Kökönyei Edit képviselőtársával. A többi szolgáltatő is többet
ftzet, aVodafon is fizessen többet.
Javasolja megbízni a polgármestert és a jegyzőt, hogy a bérleti díj összegé ről taryyaljanak az
arra illetékessel.
Pichler József polgiírmester: Véleményeszerint brírmilyen összegű bérleti dijat fizet a cég, az
önkormányzatnak ez plussz bevétel.

A Képviselőtestület egyhangúlag _
határozatothozta:

9 igen szavazattal'- ellenszav azat nélku| _ az alábbi

Urkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vodafone
Magyarors zág Mobil Távközlési Részvénytársaság részére

előzeteselvihozzájrírulásátadjaaÍtho4hogyazöttkotmányzat

tulajdonában lévő úrkúti37I lltsz-u, sporttelep elnevezésű
ingatlan területéből 200 m2 nagyságút béreljen, egy 24 m
magas' rácsos szerkezetíjtorony építésére,a rádiótelefonok jobb
vételi viszonyai érdekében, amennyiben a bérleti díj összegéről
_ a képviselőtestület iránymutatása alapján_ megegyezés
születik.
A Képviselőtestület felhatalmazza apolgármestert és a jegyzőt,
hogy a Vodafon képviselőjével a bérleti díj összegéről
tárgyaljanak.
Felelős: polgármester
Határidő: 2004. marcius 1 5.

b.
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páIy azatának le adási határi dej ének me gh atár o zása.

Pichler József polgaÍmester: Az önkormrínyzat2ll2}l3. lXII.zg.l számírendeletében
foglaltaknak megfelelően, a képviselőtesttiletnek meg kell haüíroznia az első lakáshoz jutók
tamogatásaraapályázatok beadási hataridejét. Javasolja eztaz I. félévben2004. április 15.-ig
a II. félévben2004. szeptember 15. napjáig meghatározni.
Kérdés.hozzászólás: Nem hangzott el.

A Képviselőtestület egyhangúlag_ 9 szavazattal,- ellenszavazat nélkül _ az alábbihatérozatot
hozta:
9/2004. (III.1.)

ÖkKt határozat

Úrkút Közsé g Önkormany zaténak Képviselőtestülete a 2I l 2003'
(XII.29.) rendelet 5. $. (1) bekezdésébenfoglaltaknak
megfelelően az első lakáshoz jutók /lakásvásarlók, építkezőW
támogatásáraapályénatokbeadásanakhataridejét:
2004. I. felévben 2004. április 1 5.
2004. II. félévben: 2004. szeptember 1 5. napj ái g hatérozza
meg.

Felelős : polgármeste r, jegyző
Hatríridő: 2004.március 1 5.
Több trírgy nem volt, a polgármester az ülést 18.30 órakor berekesztette.
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Rostási Maria
jegyző
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